Plano das Ações CONIC 2014 – 2017
Próximos passos:
Plano Estratégico para Redes de
Trabalhos com Entidades e Atores

São Paulo, 14 de Novembro de 2014

CONIC
Conselho Superior de Inovação e Competitividade da FIESP

Oficinas regionais: “Conduzindo práticas e políticas
para novo estágio” (2014/2015)
Estratégias para a Inovação e Empreendedorismo
Ecossistemas Regionais de Inovação, por meio do
Empreendedorismo de Base Tecnológica e
empresas Startups de Classe Mundial
“Visão de Futuro (2022), Competitividade & Inovação”
(Outubro/2014)
Endereçamento das ações através de Redes de
Trabalho envolvendo Entidades e Atores apropriados
(2014-2017)

Plano Estratégico para Redes de Trabalhos – Ações CONIC

• Identificação, junto às entidades, competências, fortalezas e
objetivos que sejam importantes para o endereçamento das
ações.
• Mapeamento, junto com as entidades, das iniciativas já
existentes relacionadas as a todas as ações mapeadas pelo
CONIC.
• Priorização das principais ações para cada entidade
(validação e mapeamento).
• Estudo Analítico/Estratégico considerando o potencial das
entidades em endereçar, com sucesso, as principais ações
mapeadas.

Plano Estratégico CONIC 2014-2017
Objetivo macro:
Aumentar a competitividade Empresarial Brasileira por meio do Empreendedorismo e Inovação em
2021
Objetivos intermediários:
Priorizar Atividades dos Membros do CONIC com base em um plano de 3 anos construídos a partir das recomendações
resultantes das Reuniões do CONIC
Responsáveis: Membros do Conselho (CONIC)
Coordenador: Celso Barbosa
Tarefas/Etapas:
1 Consolidação das ações recomendadas nas reuniões do CONIC de 2013 em diante

Prazo

Status

14/03/2014
a

3 Revisão da classificação das ações com relação aos pesos (prazo, prioridade,
14/11/2014
impacto, pontos focais)
4 Atribuir e distribuir as ações para as possíveis entidades/atores apropriadas
15/12/2014
(estudo prospectivo)
5 Identificação, junto com as entidades, competencias, fortalezas e objetivos que
15/4/2015
sejam importantes para o endereçamento das açoes. Mapear, junto com as
entidades, as iniciativas exsitentes relacionadas as a todas as açoes mapeadas pelo
CONIC. Rankear as prinicipais ações para cada entidades (validação e mapeamento)
6 Estudo analítico e estratégico considerando o potencial das entidades em endereçar 15/6/2015
com sucesso as principais ações mapeadas, de acordo com o levantamento de
competencias, fortalezas, objetivos e iniciativas exsitente de cada entidade ou ator
7 Plano Estratégico para criação de uma Rede de trabalho focado no desdobramento 15/12/2015
das prinicpais ações, visando Aumentar a competitividade Empresarial Brasileira por
meio do Empreendedorismo e Inovação em 2021 (ano 1)
8 Acompanhamento da evolução dos trabalhos. Criação de foruns da rede. Avaliação
dos Resultados (ano 2)

15/12/2016

9 Acompanhamento da evolução dos trabalhos. Criação de foruns da rede. Avaliação
dos Resultados (ano 3)

15/12/2017

a
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